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Závodní výbor základní organizace
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a

autoopravárenství Čech a Moravy

DOSIA
      při DP Ostrava a.s.

Zápis č.  10/2009

Z řádného zasedání -
závodního výboru základní organizace  odborového svazu DOSIA při DP Ostrava
a.s.,
konaného dne 10.06.2009.

ZV jednal ve složení - Ing.Kubíčková Eva, Kamlerová Eva, Maloušová Jana, Mertová Marta,
Tořová Libuše, Vozňáková Ivana, Antes Radim, Bc. Fasora Lubomír, Kramoliš Jiří, Po korný
Ivan, Protivínský Ivo,  Raška Jaroslav, Sohr Jiří, Ing.Sporysz Jiří, Večeřa Jaroslav.
Omluveni -   Ondis Miroslav, Ing.Pokojský Čestmír, Ruprich Martin.
Neomluven –Peřina Oldřich.

Informace:

 dne 21.11.2009  od 13:00 hodin, proběhne Turnaj v kuželkách. Za každý DV se
může zúčastnit 1 družstvo (5 hráčů+1 náhradník).

 Rozdíly v cenách našeho Závodního stravování a náhradního stravování.
 Ochlazovač a ohřívač vody z Autobusů Hranečník byl odstraněn z důvodu vysokých

nákladů na servis/každého půl roku přij ela firma z Prahy/. Pokud se najdou
finance, příp. firma z regionu, která bude servis provádět nižšími náklady, bude
navrácen.

Úkoly:

 jednotlivé DV si musí průběžně kontrolovat měsíční účetní sestavy a případné
nesrovnalosti neprodleně řešit přímo s hospodářem ZO Ing. Čondákem!!!

Připomínky DV:

Kamlerová:
- V ÚD Martinov zatéká střechou do haly střechou.

Kramoliš:
- Nespokojenost s kvalitou obědů-zejména s hovězím masem, které je příliš tuhé.
- V kantýně na provozovně trolejbusy je v současnosti malý sortiment.
Odpověď: Pokud jsou strávníci nespokojeni, je třeba, aby svou nespokojenost vyjádřili
v knize přání a stížností na výdejně. Není -li žalobce-není soudce.

Maloušová, Fasora:
- již delší dobu přetrvává nespokojenost s písemnými objednávkami obědů. Často se
stává, že zaměstnanec oběd nedostane, nebo není převeden dle požadavku.
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Fasora:
- byl požádán řidičem trolejbusu, aby vyřídil poděkování ZV za zlepšení informovanosti
členské základny prostřednictvím našich webových stránek.

Večeřa:
- Na středisku Rozvodné sítě, proběhne volba DV s  největší pravděpodobností

aklamací.

Vozňáková:
- požadavek na otevření kolektivního vyjednávání – navýšení mezd pro dělníky, jak

bylo dohodnuto při posledním kolektivním vyjednávání a přislíbeno na konferenci
dne 25. 03. 2009.

- Odpověď:v úterý 16. 06. 2009 v 9:00 se sejde pracovní skupina.

Tořová:
- Na tramvajích Poruba je všeobecná nespokojenost se  zvýšením cen obědů.

Ing. Sporysz:
- Drahé obědy.

O P R A V A:
V zápisu č.9/2009, byla omylem uvedena tato informace:
Na Rozvodných sítích se počítá se zavedením 3. směných turnusů-jsou zabezpečeny
lékařské prohlídky?

      Správná formulace je:
V Ústředních dílnách se počítá se zavedením 3. směných turnusů-jsou zabezpečeny
lékařské prohlídky?

Za toto nedopatření, ke kterému dochází 1x  za 10 let, se všem omlouváme.

Chcete informace z první ruky?
Zaregistrujte se na webových stránkách naší odborové organizace

a budete dostávat zprávy o nově umístěných informacích a
aktualitách na tomto webu prostřednictvím e -mailu:

www.odborydpo.cz

Příští schůze ZV + předsedů DV se koná dne 24. 06. 2009 v 14:00 v zasedací
místnosti společnosti.

V Ostravě dne: 11. 06. 2009 Ing. Kubíčková Eva
předsedkyně ZV ZO OS DOSIA

     Zapsal : Ivo Protivínský
          místopředseda ZV ZO OS DOSIA

www.odborydpo.cz

